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Buiten woon- en leefomgeving “de tuin”  

                                  Bijna gerealiseerd!!! 

Aan ouders, familie, vrienden, bekenden, team, sponsoren en vrijwilligers, 

 

We leven in een onwerkelijke tijd. Vele dingen zijn niet plaats- en grijpbaar. Er is onmacht, verdriet 

en onzekerheid. 

We meldden al dat we om die reden het sponsorplan alleen in eigen kring verspreid hebben. 

Het doet ons echter deugd, dat we toch goed nieuws kunnen brengen.  

Voor ons en het Lima team was het een teken van hoop dat we toch enorm veel steun kregen.  

Vaak uit geheel onverwachte en zeer persoonlijke hoek.  

We zijn daar enorm door verrast.  

Met behulp van vele sponsoren (groot en klein, particulieren, bedrijven, instellingen en stichtingen) 

hebben we  het grootste deel van het spelmateriaal, de tuin- en terrasmeubelen en overige 

benodigdheden kunnen realiseren. 

Zelfs zoveel dat er voor nieuwe sponsoren uit die onderdelen nog maar weinig of niets te kiezen is. 

 

Om de “tuin” voor onze jeugdigen tijdig gereed te krijgen, heeft Buro Lima voor wat betreft de 

materialen andere keuzes gemaakt en/of een aantal niet noodzakelijke dingen uitgesteld.  

Denk daarbij aan versobering van paden, het inzetten van vrijwilligers op onderdelen die de 

aannemer zou doen, later aanplanten van sommige groenonderdelen, het opknappen van aanwezig 

(spel)materiaal e.d.  

Maar hier moest natuurlijk wel geld voor zijn.  

De bekostiging hiervan heeft men gedaan uit eerdere reserveringen. Ja, niet ideaal, maar gelet op het 

welzijn van de jeugdigen, een bewuste keuze. 

Voor dit reeds gerealiseerde deel zijn we dus nog op zoek naar sponsorbijdragen om zodoende de 

reserves weer op peil te kunnen brengen. 

 

Met het oog op bovenstaande hebben we besloten het sponsorplan in zijn huidige vorm van de 

website te verwijderen en nieuwe sponsoren te vragen een bijdrage te doen voor dat wat wel 

gerealiseerd is, maar waar we nog geen eigen geld voor hadden. 

Om u een indruk te geven van dat wat er tot nu toe gerealiseerd is, hierna diverse impressie foto’s. 

We hopen dat u ons blijft steunen. 

 

Nogmaals, mede namens het team en vooral namens alle jeugdigen, hartelijk dank 

 

Stichting Vrienden van Buro Lima 

Jolanda, Chris en Jo 
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Wat indrukken van de situatie op 5 mei 2020 

  

Parkeerplekken vooraan 

  

Looppad naar woonhuizen 1 en 2   

  

                                                                

Stukje tuin waar de jeugdigen van huis 2 binnenkort op hun eigen trampoline kunnen springen 

 

 

Momentje voor jezelf onder de moerbei   
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Racebaan voor de skelter  

     

 Uitzicht op een deel van de tuin en speelplek woonhuis 3 

 

 

 

 

 

Nog te sponsoren onderdelen in 2e fase 

Het blijkt in deze moeilijke tijd niet gemakkelijk sponsoren te werven. Toch hebben we bewust 
gekozen verder te gaan met het plan. Een prettige woon- en leefomgeving is voor onze jeugdigen 
immers noodzaak.  Hiervoor hebben we reserves aangesproken die niet daarvoor bedoeld waren. Uw 
bijdrage wordt vanaf nu gebruikt voor het nog niet of nog niet volledig gerealiseerde te voltooien en 
om de reserves weer in evenwicht brengen. We gaan ervanuit dat u zich hierin herkent. 
 
Hieronder de onderdelen die het nog betreft. 
 
Groen 
Een tuin zonder groen is natuurlijk geen tuin. We zijn gegaan voor: 

 (Fruit)bomen  

 (Pluk)bloemen  

 Struiken (heesters)  

 Hagen  

 Gras (ook graszoden)  

 Bessen  
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 Kruiden  

 Plukbloemen  

 etc.  
Natuurlijk werd daarvoor eerst de ondergrond geschikt gemaakt (machinaal omzetten/frezen e.d.) 

Een tuin die recht doet aan alle jeugdigen was ons uitgangspunt. Dat is een tuin geworden met heel 
veel verschillende onderdelen. Het bleek ondoenlijk om die afzonderlijk op te nemen in het 
sponsorplan. Vandaar bovenstaand overzicht. 
 
 
Bekleden van containers   

 

Kale containers zijn herplaatst in de tuin. Ze worden nu bekleed. Om het een mooi geheel te maken 
met de rest van de tuin, worden de containers bekleed met duurzaam hout (op de foto is het hout te 
zien wat gebruikt is voor de huizen waarin de jeugdigen wonen). Onze bekleding is vergelijkbaar, 
echter donkerder en goedkoper. 
 

Terrasoverkapping berging 36m2 

 

        

Voor extra schuil- en bergruimte 
1x terrasoverkapping tussen 2 containers en 1 x terrasoverkapping naast de container. 
 

Paden, verlichting en de daarbij bijbehorende infra. 

We vinden het belangrijk dat alle jeugdigen, ook wanneer het schemerig of donker is, veilig kunnen 
lopen. Ook veilige poorten met daaraan gekoppeld hekwerk stellen hun eisen. 
Daarnaast moeten alle gebouwen voor hulpdiensten (ambulance) goed te bereiken zijn. En omdat 
het hier om wonen gaat moeten er ook voldoende parkeerplekken zijn (voorwaarde vanuit de 
gemeente)!!  
Ook hier bleek het ondoenlijk om alle onderdelen afzonderlijk op te nemen in het sponsorplan. We 
volstaan met een opsomming (zie hieronder). 

 Breed pad naar de hoofdingang, dat doorloopt naar gebouw 3 (zie tekening voorpagina) 

 Parkeerstroken buiten het hekwerk 
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 Parkeerstroken binnen het hekwerk 

 Verlichting 

 Wandelpaden naar speelplekken 

 Overige paden 

 Poorten en hekwerk incl. plaatsen 

 Beregening 
 
 
 
Afsluitend 
Voor het aanmeld- keuzeformulier: klik hier 
 

 

 

Namens allen, de jeugdigen in het bijzonder, bedankt! 

https://www.burolima.nl/vrienden/2e-fase-aanmeld-en-keuze-sponsorplan.html

